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 ( 1דגשים לעובדי הוראה )דף מסרים מס'  –למידה מרחוק 

הלמידה מרחוק בצורה מעוררת בימים אלה אתם, מורי מדינת ישראל, עומדים בחזית ומובילים את 
 כבוד. אין די מילים להודות לכם על הרתמותכם.

זאת, על מנת לשמור על שגרת לימודים תקינה, ככל  ,משרד החינוך הקים עבורכם מערכת שידורים
אולפנים, בשפה העברית והערבית. אנא עשו בהם שימוש  24-הניתן, בתקופה מורכבת זו. מדובר ב 

 מידים. ערוצי השידור ערוכים לצפיה של מאות אלפי תלמידים. והפנו אליהם את התל

משרד החינוך, יחד עם בתי הספר, נערך לעבודה מרחוק. אנו עדים בימים אלה לעבודה ענפה 
במרחבים הכיתתים שבתי הספר הקימו מבעוד מועד. דוגמאות לעניין זה: מרחבים המצויים 

ניהול פדגוגי, מרחבים בסביבות ענן  תוכנותבאתרים בית ספריים, מרחבים הנפתחים באמצעות 
 וחדרים וירטואליים ייעודיים. מידע בנושא זה תמצאו בהרחבה בפורטל הפדגוגי של משרד החינוך.   

מורים רבים מפנים את התלמידים לפעילות בחומרי למידה דיגטאליים. חשוב להפנותם למגוון 
האפשרויות הקיים. בשעה זו אנו פונים אליכם בכדי לסייע לנו לנתב עומסים ולמנוע אכזבה של 
תלמידים. כרגע העומס הגדול ביותר הוא באתר "אופק" של חברת מט"ח שבו כחמישית 

התחבר לא מצליחים לעשות זאת. ישנם בתי ספר רבים שמשתמשים מהתלמידים שמנסים ל
 בחלופות רבות ובהצלחה. 

דף מסרים זה מופנה לבתי ספר שאינם משתמשים בחלופות הללו והחלופה המרכזית שלהם הוא 
 אתר "אופק" של מט"ח.

 הםב חלופות העומד לרשותכם, אנא עשולמורים בבתי הספר הללו אנו מבקשים להזכיר את מגוון ה
 שימוש:

בפורטל הפדגוגי של משרד החינוך תמצאו אלפי משימות  :משימות לימודיות מקוונות .1
 מקוונות בכל תחומי הלימוד ולכל שכבות הגיל 

ספרים וחוברות הלימוד שברשות : ה המצויים בידי המורים והתלמידיםחומרי הורא .2
 עצמאיהתלמידים, דפי עבודה ופעילויות נוספות שפיתחו המורים באופן 

 מגוון  שידורים מוקלטים באתר משרד החינוך : שידורי אקדמיה ברשת .3
ו אירועים היסטוריים : האזנה לסיפורן של דמויות היסטוריות אהאזנה לפודקאסטים .4

 ומטלה בסיום
 סדרות נהדרות שניתן לעבוד דרכן : "כאן חינוכית" .5
מורה ותלמידיו. מפגשים כיתתיים וירטואליים של : קיום מפגשים כיתתיים מקוונים .6

 הסברים על מגוון הכלים ניתן למצוא במרחב הפדגוגי במשרד החינוך
לרבים מבתי הספר קיימת גישה לספקי תוכן דיגיטאליים מתוך : ספקי תוכן דיגיטאליים .7

 ספקים שמשרד החינוך נמצא איתם בהתקשרות. 24רשימה של 

ים נוספים ועל כך נעדכן באופן ייתכן ובימים הקרובים כתוצאה ממהלך זה יתגלו עומסים באתר
 יומי. 

המערכת בימים אלה ומבקשים לעשות כל שניתן להמשיך ולעבוד ביחד כמשפחה  בעבודתאנו גאים 
 אחת.

 

 כולנובהערכה רבה ואיחולי בריאות ל


